Referat årsmøte i
Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2017
Tid: 12.Mars, kl. 12.00
Sted: Tegleverksveien 1, 3413 Lier.
Stemmeberettigete medlemmer tilstede:
Toril Goksøyr
Tine Therese Berg
Hege Solhaug
Bertil Berg-Olsen
Ann Kristin Johansen
Kari Bjerknes
Chanette Skjønberg

Dagsorden:
1. Åpning av årsmøtet: Hei og velkommen av Ann Kristin
2. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
Godkjent med innspill om å være tydeligere rundt informasjon om
forhåndsstemming.
b. Valg av ordstyrer, referent og personer til signering av protokoll (2 stk).
Ordstyrer: Ann Kristin
Referent: Chanette
Signering: Bertil og Tine
3. Årsberetning for Norsk Kooikerklubb 2016
a. Styrets gjennomgang
b. Avlsrådets gjennomgang
c. Innspill
i. Avlsråds føring om tispe alder: formulering rettes til at tispen «Skal»
være over 2 år fremfor «skal/bør» spilt inn av Toril.
ii. Kommentar til nyhetsbrev: Bør se på en mer utskrifts vennlig
formatering slik at de som vil kan skrive ut. Spilt inn av Hege.
Årsberetning gjennomgått og godkjent
4. Regnskap for Norsk Kooikerklubb 2016
Norsk Kooikerklubb har et positivt resultat for 2016 og går kr 29 529,44 i pluss. Disse
kommer godt med til klubbens 20 års jubileum i 2017. I tillegg er det viktig å ha penger
på bok for uforutsette utlegg.
 Kommentar til regnskap: Oppfordre til mer bruk av vipps ved salg fra
proshop. Spilt inn av Tine.
Revisor Madeleine Innholt Halle har godkjent regnskapet.
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5. Budsjett for Norsk Kooikerklubb 2016
Det vil komme noe utgifter til porto ifh til proshopen. Kunder vil belastes for porto.
I budsjettet for 2017 ønsker man å fortsette å gå i overskudd for å bygge opp en
kapital for fremtidige tiltak og uforutsette utlegg.
Det må tas en vurdering av styret med tanke på å også i 2017 skape mere inntekter
ved arrangementer og salg av klubbeffekter.
Budsjett godkjent.
6. Planlagte medlemsaktiviteter og aktiviteter for styret i 2017
 Medlemsutvikling
Det er ønskelig at det er attraktivt for norske kooikereiere å være medlem av NoKo.
Styret ønsker at medlemsutviklingen skal speile endringer i antall hunder i Norge. For
at det skal være attraktivt å være medlem av NoKo, må styret arbeide med ulike tiltak
som er til medlemmenes og rasens beste.


Feiring av klubbens 20 års jubileum, 1. – 3. september, Hunderfossen camping
Klubben har leid et område på Hunderfossen camping i Lillehammer, samt reservert
hytter til deltagere.
Arrangementet er fremdeles under planlegging. Lørdag blir sosial dag med forskjellige
aktiviteter, foredrag av Diana Strigel og samling på kvelden. Søndag blir det
hovedsakelig utstilling. Medlemmer oppfordres til å komme med forslag til aktiviteter til
helgen.



Kooikerutstilling 3.september på Hunderfossen camping
Raseutstillingen i 2017 blir samme helg som klubbens 20 års jubileum feires.
Dommer blir Diana Striegel fra Nederland.



Kooikerturer/kooikersamlinger i regi av klubben
NoKo skal være en klubb for alle kooikereiere. Styret ønsker derfor å arrangere sosial
samlinger for kooikereiere rundt i landet. Tid og sted vil bli vurdert i løpet av året. En
slik sosial samling vil være avhengig av interesse blant kooikereiere og deltagelse. Det
er forøvrig ønskelig at medlemmene tar initiativ samlinger igjennom året.
Kooikerutstilling 2018
Raseutstillingen i 2018 blir i Trondheim, samme helg som NKK Trondheim
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Planlagte aktiviteter for avlsrådet i 2017
Avlsrådet vil i tilegg til sine faste ansvarsområder jobbe videre med de målene som er
fastsatt i RAS
 Mentalhelsetest arrangeres 16-17 september i Østlandsområdet, for inntil 16
kooikere.
 Lydighetstevne arrangeres 1.oktober Østlandsområdet.
 Videre tiltak for å få flere hannhunder i avl.
 Vurdere hvordan resultatene fra Helse- og atferdsundersøkelsen best kan
benyttes, og iverksette tiltak på bakgrunn av dette.
 Oppdatere endringer i føringer for avl i RAS.
 Opprette strategi, rammeverk og retningslinjer for støtte til obduksjon.
 Reproduksjonsproblemer
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Valg
a. Leder, nestleder og medlemmer til styret,
b. Valgkomité
c. Revisor
Før valg ble det fremmet ett forslag av Bertil om å opprette enda ett styremedlem verv
for å se til at det er tilstrekkelige ressurser til kasserer jobben (da denne pr dagsdato
har blitt utført av nestleder) og for å beholde engasjerte ressurser i styret, da de to på
valg for ledervervet begge ønsker å fortsette i styret.
Årsmøtet var enstemmig for dette forslaget.

Valg av leder.
Tine fikk 12 stemmer og Chanette fikk 11 stemmer.
(De andre vervene hadde ingen innsendte forslag annet en valgkomitéens innstilling
og ble derfor klappet inn.)
Verv på valg
Valgt inn
Leder (2 år)
Tine Therese Berg
Nestleder (1 år)
Linda Sjømo
Styremedlem (2 år)
Linn Mari Sjømo Garberg
Styremedlem (1år)
Chanette Skjønberg
Vara-styremedlem (1 år)
Lis Hamann Olsen
Vara-styremedlem (1 år)
Hege Solhaug
Revisor
Madeleine Innholt Halle
Vara-revisor
Terje sørensen
Valgkomitè leder
May-Britt Eriksson
Valgkomite medlem
Sara Silnes Lothe
Valgkomite medlem
Siv Tandberg Svendsen
Valgkomite vara-medlem
Oda Wennerstrand
Følgende verv er ikke på valg i 2017:
Styremedlem – Bertil Berg-Olsen
Styremedlem - Ann Kristin Johansen
Nye verv godkjent.
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Saker til vedtak
Endring av NoKos lover for følgende paragraf.
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Gjeldende: NoKo har verneting i Karmøy Kommune.
Endres til: NoKo har verneting i Oslo Kommune

Bakgrunnen for endingene er oppfordring fra Norsk kennelklubb.
Forslaget er sendt inn av Olaug Therese Josephsen på vegne av styret.
Årsmøtet var enstemmig for endring av denne paragrafen.
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